Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw
Gesticht op 26 maart 1933 – Maandblad “De Witte Spreeuwen”
De KBOF is een groepering die de bevordering van de vogelkweek,
vogelstand en vogelliefhebberij uitdraagt via haar maandblad “De Witte
Spreeuwen”.
Alsook de bevordering van het recht om vogels te houden behartigt en
verdedigt.

NIEUWSBRIEF 2016/001
ER STAAT EEN STER AAN DE HEMEL:
Een tijdje geleden hoorde ik op onze gekende VRT2 radiozender een interview tussen een onderwijzer en een reporter,
hoe men een kind het best de uitleg over het overlijden van schoolkameraadje kon verklaren en waar zijn kameraadje
nu naar toe was. Deze onderwijzer zei gemoedelijk, het schoolkameraadje is een nieuwe ster geworden aan de hemel,
hij staat iedere avond aan het firmament te glinsteren, waar je hem kunt zien en eventjes toewuiven.
Ook zo is onze overleden voorzitter dhr. Eugeen De Troyer, een ster geworden aan de hemel, waar hij met al zijn
kennis, vriendschap, en levenswijsheid staat te glunderen.
De eenentwintigste eeuw, waar we van verwachten, is pas 16 jaar oud en we verloren in de KBOF onze zeer geprezen
voorzitter. Het verlies is niet in te schatten en het spreekwoord “iedereen is vervangbaar” is hier niet op zijn plaats. De
relaties met de buitenlandse federaties, die dank zij Eugeen met zijn grote beheersing van verschillende europese
talen, hebben de KBOF meermaals geholpen zoals bevoorbeeld het inrichten van twee wereldkampioenschappen in
Hasselt in een korte op eenvolgende periode. Zijn omgang, niet alleen met mensen uit het keurmeesterskorps, maar
ook met de gewone vogelliefhebber uit alle federaties in Belgie en in Europa werd zeer goed in dank aangenomen. De
uitbouw van het nationaal kampioenschap te Wieze, het invoeren en toepassen van de programma’s, in zowel het
tentoonstellingsleven als in de boekhouding als de KBOF online, zijn door hem gepilotteerd. Het aangaan van het
lidmaatschap bij de Entente Europienne is één van zijn laatste prestaties, voor zijn ziekte toesloeg.
Alles hier op sommen is teveel, niettemin wij gaan je missen Eugeen, niet alleen als nummer één bij de KBOF maar
zeker als mens, vriend, kameraad, keurmeester en klankbord voor wie er ooit op beroep mocht doen.
Eugeen bedankt.
Het leven gaat zijn gewone gang verder, de gekende dossiers bij de KBOF zullen verder afgewerkt worden door mijn
collega’s en mijzelf. In de zeer nabije toekomst zal uitgezien worden naar een nieuwe voorzitter, misschien een jonger
talent dan een zeventiger, dan mij zelf. De drukste periode voor de mensen uit de beheerraad en de bestuursleden van
de verschillende provincies en plaatselijke besturen van onze clubs staan voor de deur. Wanneer je deze dienstbrief
ontvangt zullen reeds enkele tentoonstellingen voorbij zijn. De voorbereidingen voor ons nationaal kampioenschap,
Witte Spreeuw 2016, zijn reeds gestart en de oproep naar vrijwilligers om te helpen gedurende de dagen van opbouw,
keuring enz. is reeds goed beantwoord. In de wereld rondom de vogelliefhebberij duikt terug het spook op van allerlei
ziektes bij de vogels in de natuur. Deze morgen las ik nog in de krant dat één/derde van het merelbestand in ons
buurland Duitsland afgestorven is . Dat ook bepaalde vogels, die door verschillende kwekers thuis gehouden worden,
zoals de goudvink en de kerkuil worden bedreigd.
Volgens vogelbescherming Vlaanderen is voor deze nieuwe ziekte geen medicatie beschikbaar.
Wij proberen hier zoveel mogelijk informatie te verzamelen en houden jullie op de hoogte.

Jacques Dewulf
Alg. Nat. Voorzitter K.B.O.F.a.i.

Info voor de clubverantwoordelijken
Aan de secretarissen, de verantwoordelijken voor de tentoonstellingen en de verantwoordelijken voor
ringenbestellingen van onze clubs, gelieve de beschikbare gegevens op KBOF online en de verstrekte informatie op
onze vernieuwde website goed te lezen en correct toe te passen.
Neem bij het ontvangen van een factuur van de KBOF zelf niet het initiatief het verschuldigde bedrag zomaar
spontaan te veranderen, zowel in min als meer,,en het vermelde bedrag te betalen.
Bij een eventuele betwisting neem contact op met de verantwoordelijke van de KBOF. De namen zijn terug te vinden
op onze website.
Bij iedere gevoerde briefwisseling vermeld steeds het stamnummer van je club.
Laat echter niet na de mensen van je provinciaal bestuur te raadplegen of de verantwoordelijken van de nationale
posten om raad te vragen.
Bij het noteren van een nieuw lid en het vernieuwen van een lidgeld van een bestaand lid, laat dan niet na om deze
persoon zijn email adres te vragen en te noteren, zodat de nieuwsbrieven ook naar hem toegestuurd kunnen
worden.
Avondikbek of avondkernbijter.
Hesperiphona vespertina of coccothraustes vespertinus
Deze vogels moeten vanaf 2017 geringd zijn met ringen bestemd voor Europese vogels.
Mensen die deze vogels gekweekt of in hun bezit moeten dit kenbaar maken aan Jaak Aerts Korhoenstraat 1,
3910 Neerpelt tel: 011/649165 Email digitalisatie@kbof.be zodat we deze mensen de nodige formulieren
kunnen bezorgen om in orde te zijn.
KBOF shop
Sinds 1 november is op onze website de KBOF webshop geopend.
Voorlopig is er enkel de KBOF boekenservice online beschikbaar. Een boek kopen uit de beschikbare lijst kan
dus nu vanachter de computer.
In de toekomst zullen er ook andere artikels worden aangeboden.
Online inschrijven op het Nationaal kampioenschap Witte Spreeuw.
Sinds 1 november is deze service beschikbaar.
Online inschrijven biedt als voordeel dat de inschrijver zelf tot zondagavond 4 december zijn inschrijving kan
wijzigen. Dit zal de administratief belastende wijzigingen tot een minimum beperken.
De betaling van de ingeschreven vogels en het afhalen van de kooietiketten gebeurd dan ter plaatse.
Natuur en Bos
KBOF is door Natuur en Bos opnieuw aangenomen als erkende federatie.
Er zijn enkele aanpassingen gebeurd aan het Vlaamse soortenbesluit. (zie onze website)
Liefhebbers die Europese vogels op twee adressen hebben zitten, moeten deze adressen vermelden.
Ringverantwoordelijke van de clubs moeten een ondertekende ringbestelling van ringen voor Europese vogels,
5 jaar bewaren. Indien deze niet kan worden voorgelegd op vraag van Natuur en Bos is de plaatselijke vereniging in
de fout.
De verklaring van overdracht beschikbaar op onze website is vooral bedoeld voor ongeringde vogels die op de CITES
lijsten B of C voorkomen. Deze soorten kunnen zonder formaliteiten of verplichtingen gehouden worden door een
liefhebber. Wil men met deze vogels kweken dan moet men echter steeds de legale herkomst van de vogel kunnen
aantonen. Dit formulier is evengoed bruikbaar voor andere Europese vogels om de herkomst/verkrijging te kunnen
bewijzen.
Lidgelden 2017
Het jaareinde nadert, secretarissen die hun ledenlijsten nog niet hebben aangepast en individuele leden die hun
lidgeld nog niet hebben vernieuwt hebben nog tot 3 januari 2017 tijd. Leden van wie na de deadline van 3 januari
2017 het lidgeld niet is verlengd kunnen het maandblad van januari niet meer ontvangen. Er worden geen
nazendingen uitgevoerd omwille van de hoge port kosten.
Lidgelden via club
€ 21
Jeugdleden
€ 16
Buitenlandse leden via club € 27
Individuele leden
€ 31
Individuele leden buitenland € 37

